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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
άλλες διατάξεις»
2. Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015 και ΔΘΔ/Φ./19710/16-6-2015 εγκυκλίους
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εφαρμογή
των διατάξεων του κεφ. Α΄ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 367/Α΄)»
3. Τις διατάξεις του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ166/Α’/22-9-2010), όπως ισχύει σήμερα.
4. Την από 2/4/2012 2η συνεδρίαση της ΕΘΕΓ
5. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΦΕΚ 447B/24-2-2014).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του
Δήμου Νέας Σμύρνης, όπως καταγράφηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και από τα
Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα, περιγράφονται αναλυτικά και αξιολογούνται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 3448/2006, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
Ειδικότερα περιγράφονται :
α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος.
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β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας
πληροφορίας.
γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων
μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N. 3448/06.
δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς
που τίθενται στο άρθρου 3 του N. 3448/06, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Ν4305/14 και το άρθρο 7 Π.Δ. 28/15 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και
χρήση.
Επισημαίνεται ότι:
1.Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση,
λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής
και διάθεσης βαρύνει τον αιτούντα. Σε περίπτωση που στα αρχεία αυτά περιέχονται
έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα αυτά προστατεύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2.Τα ψηφιακά αρχεία, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, διατίθενται
σύμφωνα με την άδεια χρήσης ανοιχτών δεδομένων Creative Commons Αναφορά
Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 (CC-BY-SA)
3. Προκειμένου ο Δήμος Νέας Σμύρνης να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις δυνατότητες
χρήσης των δεδομένων που παρέχει ψηφιακά, να υποβοηθηθεί στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, στον σχεδιασμό της στρατηγικής του και την ανάπτυξη των δράσεών
του, ζητείται από όσους διασκευάζουν, τροποποιούν και δημιουργούν παράγωγα έργα από
τα αναρτηθέντα δεδομένα να ενημερώνουν τον Δήμο σχετικά με τα παραχθέντα αυτά έργα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τμήμα Διαφάνειας, Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας
- Διευθύνσεις του Δήμου
- Λοιπά Αυτοτελή Τμήματα
- Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

2

ΑΔΑ: 7Β2ΠΩΚ3-Γ40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
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α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Πίνακες Επιτυχόντων, Διορισθέντων & Επιλαχόντων, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Υπηρεσιακές μεταβολές, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Αποφάσεις Δ.Σ., φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
 Αρχείο οικογενειακών μερίδων, φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
 Μητρώο Αρρένων, φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
 Ληξιαρχικά στοιχεία, (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)

3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Κατάλογος δ/νσεων κοινωνικών παροχών, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις αδειοδότησης ιδιωτικών παιδικών σταθμών, ψηφιακό αρχείο pdf
 Εισηγητικά για το ΔΣ και την Οικονομική Επιτροπή, φυσικό αρχείο
 Στατιστικά στοιχεία προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Δελτία τύπου – ανακοινώσεις, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αλληλογραφία με φορείς εντός και εκτός Δήμου, φυσικό αρχείο
 Εισηγητικά και απολογισμοί επιτροπής κοινωνικών δομών, φυσικό αρχείο
4. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ







Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ψηφιακό αρχείο (doc)
Τηλεφωνικός κατάλογος και διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής μας, ψηφιακό
αρχείο (doc)
Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία της πόλης μας, ψηφιακό αρχείο (doc)
Τιμολογιακή πολιτική των αθλητικών υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (doc)
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ψηφιακό αρχείο (doc)
Δελτία τύπου-εκδηλώσεις, ψηφιακό αρχείο (doc)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ





Αρχείο άξονα Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015
– 2019, ψηφιακό αρχείο (doc,xls)
Αρχείο εισερχομένων / εξερχομένων, φυσικό αρχείο
Αρχείο νομοθεσίας & Εγκύκλιοι κλπ, φυσικό αρχείο
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1.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ



















Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Μισθοδοτικών Καταστάσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Εισερχομένων/Εξερχομένων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Προϋπολογισμών 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (pdf).
Αρχείο αναμορφώσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Δανείων , φυσικό αρχείο.
Αρχείο Χρηματοδοτήσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο κατάρτισης ισολογισμών, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (pdf).
Αρχείο πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, φυσικό αρχείο.
Αρχείο φορολογικών υποχρεώσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία), ψηφιακό αρχείο(pdf)
Αρχείο Κατάρτισης Μισθοδοτικών Καταστάσεων, φυσικό αρχείο.
Βιβλίο Παράδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Χρηματικών Ενταλμάτων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Στατιστικού Ανταποκριτή, φυσικό αρχείο.

2.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ





















Αρχείο εισερχομένων- εξερχομένων εγγράφων, φυσικό αρχείο
Αρχείο εγκρίσεων πρακτικών επιτροπών επίλυσης φορολογικών, φυσικό αρχείο
Αρχείο φορολογικών διαφορών, φυσικό αρχείο
Αρχείο φακέλων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , φυσικό αρχείο
Αρχείο εισηγήσεων αποφάσεων κανονιστικών πράξεων Δ.Σ.& λοιπής νομοθεσίας,
φυσικό αρχείο.
Αρχείο ενστάσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , φυσικό αρχείο
Αρχείο αποφάσεων Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου, Νόμοι, Εγκύκλιοι , φυσικό
αρχείο
Αρχείο φύλλων ελέγχου κοινοχρήστων χώρων και Διαφημίσεων, φυσικό αρχείο
Αρχείο χρηματικών καταλόγων, , φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
Αρχείο διαγραφών, φυσικό αρχείο
Αρχείο αποφάσεων επιβολής προστίμων, φυσικό αρχείο
Αρχείο επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων , φυσικό αρχείο
Αρχείο φακέλων τελών διέλευσης, φυσικό αρχείο
Αρχείο αποφάσεων Δημάρχου χρεώσεων, φυσικό αρχείο
Αρχείο αρχικών δηλώσεων ακινήτων, φυσικό αρχείο
Αρχείο δηλώσεων βεβαιώσεων διορθωτικών, φυσικό αρχείο
Αρχείο μηνιαίων εσόδων Τμήματος, φυσικό αρχείο
Αρχείο ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο βεβαιωτικών οίκοθεν εισπράξεων, φυσικό αρχείο
Αρχείο αυτοψιών , φυσικό αρχείο
5

ΑΔΑ: 7Β2ΠΩΚ3-Γ40
(Άρθρο 10, παρ.3, κατηγορία α, Ν4305/14)





Αρχείο ηλεκτρονικών στοιχείων παροχών Δ.Ε.Η. και άλλων παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας, ψηφιακό αρχείο
Αρχείο Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών , φυσικό αρχείο
Αρχείο υποθέσεων απαλλαγής / μείωσης δημοτικών τελών, φυσικό αρχείο
Αρχείο νομοθεσίας & Εγκύκλιοι , κλπ , φυσικό αρχείο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 Άδειες καταστημάτων: Τηρείται φάκελος για κάθε κατάστημα, ο οποίος περιέχει
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος συνοδευόμενη από σχέδια κατόψεις του καταστήματος, τυχόν άδεια μουσικής, τυχόν άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τυχόν δικόγραφα και
άλλα σχετικά με τυχόν παραβάσεις έγγραφα και σχετική αλληλογραφία με
συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, φυσικό αρχείο


















Περίπτερα: Τηρείται φάκελος για κάθε περίπτερο, ο οποίος περιέχει κάθε έγγραφο
σχετικό με το περίπτερο όπως απόφαση Νομάρχη, Δημάρχου ή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας για παραχώρηση του δικαιώματος του περιπτέρου στο δικαιούχο, παλαιά
απόφαση Νομάρχη ή απόφαση Δημάρχου για έγκριση εκμίσθωσης του
δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου ή διαπιστωτική πράξη Δημάρχου με
την οποία διαπιστώνεται η εκμίσθωση του περιπτέρου, αίτηση χρήσης
κοινοχρήστου χώρου από το Δήμο επ’ αμοιβή για το χώρο που καταλαμβάνει το
κουβούκλιο του περιπτέρου και τα πέριξ αυτού, τυχόν δικόγραφα από αντιδικίες
του παρελθόντος, τυχόν έγγραφα του ΓΛΚ περί λήψης εκ μέρους του δικαιούχου
πολεμικής σύνταξης από το κράτος και εν γένει όλο το ιστορικό του περιπτέρου,
φυσικό αρχείο
Αρχείο ατομικών φακέλων επαγγελματιών κομμωτών, κουρέων, τεχνιτών
περιποίησης χεριών & ποδιών, φυσικό αρχείο.
Αρχείο φακέλων ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο, στους οποίους εμπεριέχονται
συμβόλαια των ακινήτων, τοπογραφικά και λοιπά σχετικά έγγραφα, φυσικό αρχείο.
Αρχείο φακέλων ρυμοτομούμενων ακινήτων, φυσικό αρχείο
Αρχείο φακέλων μισθώσεων ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος σε τρίτους, φυσικό
αρχείο
Αρχείο φακέλων μισθώσεων ακινήτων που εκμισθώνει από τρίτους ο Δήμος για τη
στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του, φυσικό αρχείο.
Αρχείο φακέλων σχολικών κτιρίων, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής δωρεών προς το Δήμο, φυσικό αρχείο.
Αρχείο εισερχομένων εγγράφων γραφείου Δημοτικής Περιουσίας, φυσικό αρχείο
Τηρείται φάκελος νομοθεσίας, εγκυκλίων κλπ. περί μισθώσεων ακινήτων,
κοινοχρήστων χώρων, φυσικό αρχείο
Φάκελοι κληροδοτημάτων τα οποία ανήκουν ως κληροδοτήματα ή βρίσκονται υπό
διεκδίκηση από το Δήμο, φυσικό αρχείο.
Φάκελος νομοθεσίας, εγκυκλίων κλπ. περί κοινωφελών περιουσιώνκληροδοτημάτων, φυσικό αρχείο
3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο ατομικών ειδοποιήσεων οφειλετών, φυσικό αρχείο.
Δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και άρση δέσμευσης, φυσικό αρχείο.
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλετών, φυσικό αρχείο.
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Βεβαιώσεις μη οφειλής - δημοτική ενημερότητα, φυσικό αρχείο.
Ρυθμίσεις οφειλών, φυσικό αρχείο.
Γραμμάτια είσπραξης, φυσικό αρχείο.
Διπλότυπα είσπραξης, φυσικό αρχείο.
Απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (pdf).
Αρχείο ηλεκτρονικών πληρωμών έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
ψηφιακό αρχείο (pdf).
Απόδοση κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ, φυσικό αρχείο.
Βεβαιώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τραπεζικά ιδρύματα, φυσικό
αρχείο.
Βεβαιώσεις παρακρατήσεων φόρου και λοιπών κρατήσεων, φυσικό αρχείο.

4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ









Αρχείο διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο απευθείας αναθέσεων προμηθειών – υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, φυσικό αρχείο
Αρχείο του συνόλου των αναρτημένων αποφάσεων – εγγράφων στο πρόγραμμα
«ΔΙAΥΓΕΙΑ» - φυσικό αρχείο
Αρχείο του συνόλου των αναρτημένων αποφάσεων στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ» φυσικό αρχείο
Αρχείο προμηθευτών προμηθειών – υπηρεσιών -, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο εντύπων που δημοσιεύουν προκηρύξεις διαγωνισμών, ψηφιακό αρχείο
(xlsx)
Αρχείο ΑΑΥ που αφορούν προμήθειες – υπηρεσίες, ψηφιακό αρχείο (xlsx)

5.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ















Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών - εκταφών, φυσικό αρχείο
Αρχείο φυλασσομένων οστών (κιβώτια) , φυσικό αρχείο
Αρχείο μαρμάρινων οστεοθηκών, φυσικό αρχείο
Αρχείο παρατάσεων ανακομιδών, φυσικό αρχείο
Αρχείο Ταφολογίων, φυσικό αρχείο
Αλφαβητικό Ευρετήριο Τάφων ανά Ζώνη , φυσικό αρχείο
Αρχείο Οικογενειακών τάφων, φυσικό αρχείο
Αρχείο νεκροθαλάμου – ψυγείου, φυσικό αρχείο
Βιβλίο νεκροψιών και διατομών, φυσικό αρχείο
Αρχείο ταμειακής διαχείρισης, φυσικό αρχείο
Αρχείο εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας, φυσικό αρχείο
Βιβλίο μητρώου κατασκευαστών – μαρμαρογλυπτών, φυσικό αρχείο
Βιβλίο ανεγειρομένων τάφων, φυσικό αρχείο
Βιβλίο επίβλεψης οικογενειακών τάφων, φυσικό αρχείο
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Βιβλίο Θεώρησης Μελετών, φυσικό αρχείο

1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άδειες στάθμευσης αναπηρικών ΙΧ, ψηφιακό αρχείο
2.

























ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Οριζοντιογραφία αγωγών ακαθάρτων, φυσικό αρχείο
Αρχείο συνδέσεων αποχέτευσης, φυσικό αρχείο, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο γεωτρήσεων Δήμου, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής, ψηφιακό αρχείο (xls)
Σημειακό αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής, ψηφιακό αρχείο (shp).
Αρχείο σημείων ενδιαφέροντος 2009, ψηφιακό αρχείο (shp).
Γραμμικό αρχείο διαδρομών δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Σμύρνης 2009,
ψηφιακό αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο διαδρομών δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Σμύρνης 2015,
ψηφιακό αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας 2015, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο οδικού δικτύου του Δήμου Ν. Σμύρνης, το οποίο περιέχει
ονομασία και αρίθμηση δρόμων 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Πολυγωνικό αρχείο απογραφικών οικοδομικών τετραγώνων του Δήμου Ν. Σμύρνης,
προερχόμενο από την ΕΣΥΕ 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Πολυγωνικό αρχείο διοικητικών ορίων του Δήμου Ν.Σμύρνης, όπως παραδόθηκαν
στον Δήμο σε έργο του 2009. (Δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα επίσημα όρια),
ψηφιακό αρχείο (shp).
Πολυγωνικό αρχείο ιδιοκτησιών Δήμου Ν. Σμύρνης, το οποίο έχει προέλθει από την
Κτηματολόγιο Α.Ε. και περιέχουν τον κωδικό ΚΑΕΚ.2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Πολυγωνικό αρχείο ταχυδρομικών τομέων του Δήμου Ν. Σμύρνης 2009, ψηφιακό
αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο με στάσεις λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Ν.
Σμύρνης 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο διαδρομών αστικής συγκοινωνίας, 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο με τις στάσεις του τραμ, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο γραμμών τραμ, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο με τα όρια των γειτονικών δήμων της Ν. Σμύρνης όπως
παραδόθηκαν στον Δήμο με έργο του 2009.( Δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα
επίσημα όρια), ψηφιακό αρχείο (shp).
Σημεία ενδιαφέροντος 2015, ψηφιακό αρχείο (shp)
Αρχείο αιτήσεων αδειών εκσκαφής ΟΚΩ, φυσικό αρχείο
Αρχείο απαντήσεων σε αιτήσεις αδειών εκσκαφής ΟΚΩ, φυσικό αρχείο
Ρυμοτομικά σχέδια που συνοδεύουν το ΦΕΚ 185Β/1936, φυσικό αρχείο

3.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Σημειακό αρχείο με προσεγγιστικές θέσεις στύλων ηλεκτροφωτισμού τμήματος του
Δήμου Ν. Σμύρνης 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Χάρτης σταθμών μέτρησης κατανάλωσης Δημοτικού Φωτισμού, φυσικό αρχείο
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Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


57 χάρτες τομέων οδοκαθαρισμού, ψηφιακό αρχείο

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ




Κατάσταση οχημάτων, ψηφιακό αρχείο xls
Κατάλογος εγκαταλελειμμένων οχημάτων, φυσικό αρχείο
Ωράριο λεωφορείων Δημοτικής συγκοινωνίας, ψηφιακό αρχείο doc

3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ








Αρχείο νομοθεσίας, φυσικό αρχείο.
Αρχείο αποζημιώσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο κλαδεμάτων ψηλών δένδρων, φυσικό αρχείο-ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο φυτεύσεων, φυσικό αρχείο.
Αρχείο Μελετών, φυσικό αρχείο.
Αρχείο κοινόχρηστων χώρων πράσινου, ψηφιακό αρχείο (doc)
Αρχείο παροχών ΕΥΔΑΠ, ψηφιακό αρχείο (xls)

Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



Αναφορές πάσης φύσεως προς το Δήμο Ν. Σμύρνης ή προς άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες, φυσικό αρχείο
Αλληλογραφία με Δημόσιες Υπηρεσίες που αφορούν θέματα λειτουργίας ΚΕΠ,
φυσικό αρχείο.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.











Ετήσιος Προϋπολογισμός 2011-2016, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία 2015-2016, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μητρώο Δεσμεύσεων, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μηνιαία Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, ψηφιακό αρχείο(xls)
Κατάλογος Τμημάτων παιδικών σταθμών με τις δ/νσεις τους, ψηφιακό αρχείο (doc)
Κατάλογος ΚΑΠΗ με τις δ/νσεις τους, ψηφιακό αρχείο (doc)
Χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο
Φάκελοι προσωπικού, φυσικό αρχείο
Φάκελοι παιδιών, φυσικό αρχείο
Βιβλία συμβάντων, φυσικό αρχείο
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Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

























Αποφάσεις έγκρισης Δ.Σ. από το 2011 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αποφάσεις Προέδρου από το 2011 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία από 2011 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο Διαγωνισμών από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο Ενταλμάτων Πληρωμής και Δικαιολογητικών από 2009 μέχρι 2016, φυσικό
αρχείο
Αρχείο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων από 2011 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Δημιουργική Απασχόληση απο 2012 μέχρι 2015, φυσικό αρχείο
Ξεναγήσεις απο 2013 μέχρι 2015, φυσικό αρχείο
Αρχείο Ιωνικών Γιορτών από 2010 μέχρι 2015, φυσικό αρχείο
Αρχείο εκδηλώσεων στον Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» , φυσικό
αρχείο
Αρχείο Διαλέξεων από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο εκδηλώσεων «Αφιέρωμα στους Μεγάλους Συνθέτες της Σμύρνης» από 2015
μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο Master Class για 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Ποίηση και Πεζογραφία» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Φεστιβάλ Βραβευμένων Ντοκιμαντέρ» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό
αρχείο
Αρχείο «Παιδικά Προγράμματα» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Σαββατοκύριακα Καλλιτεχνικής Απασχόληση για παιδιά» από 2015 μέχρι
2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Εκθέσεις» από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο
Αρχείο «Πρωτομαγιά» από 2009 μέχρι 2015, φυσικό αρχείο
Ηλεκτρονικό Αρχείο αιτήσεων συμμέτοχής και ωρών Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων απο 2011 μέχρι 2016. (doc)
Ηλεκτρονικό Αρχείο Ιωνικών γιορτών από 2012 μέχρι 2015 (doc)
Αρχείο εκδηλώσεων Πολιτιστικού Οργανισμού 2009-2016 (ελλιπές), ψηφιακό
αρχείο (doc)

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΠΔΔ
 Αποφάσεις των ΔΣ (2012-2016), ψηφιακό αρχείο (doc)
 Ετήσιοι οικονομικοί και διοικητικοί απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις παραχώρησης των χώρων των σχολείων για δραστηριότητες μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου, ψηφιακό αρχείο (doc)
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΠΔΔ
 Αποφάσεις των ΔΣ (2012-2016), ψηφιακό αρχείο (doc)
 Ετήσιοι οικονομικοί και διοικητικοί απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις παραχώρησης των χώρων των σχολείων για δραστηριότητες μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου, ψηφιακό αρχείο (doc)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.










Προϋπολογισμός 2016, ψηφιακό αρχείο (pdf)
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία 2016, ψηφιακό αρχείο (xls)
Μητρώο Δεσμεύσεων 3/2016, ψηφιακό αρχείο (xls)
Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1-2/2016, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αποφάσεις Δ.Σ. 2016, φυσικό αρχείο
Αιτήσεις εγγραφής νηπίων 2015-2016, φυσικό αρχείο
Βιβλίο δραστηριοτήτων παιδικού σταθμού 2013-2016, φυσικό αρχείο
Εκθέσεις γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης 2012-2015, φυσικό αρχείο
Μητρώο φοιτούντων νηπίων 2013-2016, φυσικό αρχείο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ




Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (doc)
Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2014-2015, ψηφιακό αρχείο (doc)
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β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της
δημόσιας πληροφορίας.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.






ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πίνακες Επιτυχόντων, Διορισθέντων & Επιλαχόντων, ψηφιακό αρχείο
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων, ψηφιακό αρχείο
Αποφάσεις Δ.Σ., ψηφιακό αρχείο
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, ψηφιακό αρχείο
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ψηφιακό αρχείο

2. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Κατάλογος δ/νσεων κοινωνικών παροχών, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις αδειοδότησης ιδιωτικών παιδικών σταθμών, ψηφιακό αρχείο pdf
 Στατιστικά στοιχεία προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Δελτία τύπου – ανακοινώσεις, ψηφιακό αρχείο (doc)
4. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ψηφιακό αρχείο (doc)
Τηλεφωνικός κατάλογος και διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής μας, ψηφιακό
αρχείο (doc)
Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία της πόλης μας, ψηφιακό αρχείο (doc)
Τιμολογιακή πολιτική των αθλητικών υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (doc)
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ψηφιακό αρχείο (doc)
Δελτία τύπου-εκδηλώσεις, ψηφιακό αρχείο (doc)






Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Αρχείο άξονα Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015
– 2019, ψηφιακό αρχείο (doc, xls)

1.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ




Αρχείο Προϋπολογισμών 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (pdf)
Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (pdf)
Αρχείο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία), ψηφιακό αρχείο (pdf)

2.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


Αρχείο φακέλων σχολικών κτιρίων, ψηφιακό αρχείο (xls)
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3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (pdf).
 Αρχείο ηλεκτρονικών πληρωμών έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
ψηφιακό αρχείο (pdf).
4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ






Αρχείο διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο απευθείας αναθέσεων προμηθειών – υπηρεσιών, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο προμηθευτών προμηθειών – υπηρεσιών -, ψηφιακό αρχείο (xlsx)
Αρχείο εντύπων που δημοσιεύουν προκηρύξεις διαγωνισμών, ψηφιακό αρχείο
(xlsx)
Αρχείο ΑΑΥ που αφορούν προμήθειες – υπηρεσίες, ψηφιακό αρχείο (xlsx)

5.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
2.















ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Αρχείο γεωτρήσεων Δήμου, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής, ψηφιακό αρχείο (xls)
Σημειακό αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής, ψηφιακό αρχείο (shp).
Αρχείο σημείων ενδιαφέροντος 2009, ψηφιακό αρχείο (shp).
Γραμμικό αρχείο διαδρομών δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Σμύρνης 2009,
ψηφιακό αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο διαδρομών δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Σμύρνης 2015,
ψηφιακό αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας 2015, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο οδικού δικτύου του Δήμου Ν. Σμύρνης, το οποίο περιέχει
ονομασία και αρίθμηση δρόμων 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Πολυγωνικό αρχείο απογραφικών οικοδομικών τετραγώνων του Δήμου Ν. Σμύρνης,
προερχόμενο από την ΕΣΥΕ 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Πολυγωνικό αρχείο διοικητικών ορίων του Δήμου Ν.Σμύρνης, όπως παραδόθηκαν
στον Δήμο σε έργο του 2009.( Δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα επίσημα όρια),
ψηφιακό αρχείο (shp).
Πολυγωνικό αρχείο ταχυδρομικών τομέων του Δήμου Ν. Σμύρνης 2009, ψηφιακό
αρχείο (shp)
Σημειακό αρχείο με στάσεις λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Ν.
Σμύρνης 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο διαδρομών αστικής συγκοινωνίας, 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
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Σημειακό αρχείο με τις στάσεις του τραμ, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο γραμμών τραμ, ψηφιακό αρχείο (shp)
Γραμμικό αρχείο με τα όρια των γειτονικών δήμων της Ν. Σμύρνης όπως
παραδόθηκαν σε Δήμο με έργο του 2009. (Δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα
επίσημα όρια), ψηφιακό αρχείο (shp).
Σημεία ενδιαφέροντος 2015, ψηφιακό αρχείο (shp)

3.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Σημειακό αρχείο με προσεγγιστικές θέσεις στύλων ηλεκτροφωτισμού τμήματος του
Δήμου Ν. Σμύρνης 2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Κατάσταση οχημάτων, ψηφιακό αρχείο (xls)
Ωράριο λεωφορείων Δημοτικής συγκοινωνίας, ψηφιακό αρχείο (doc)

3.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ




Αρχείο κλαδεμάτων ψηλών δένδρων, ψηφιακό αρχείο (xls)
Αρχείο κοινόχρηστων χώρων πράσινου, ψηφιακό αρχείο (doc)
Αρχείο παροχών ΕΥΔΑΠ, ψηφιακό αρχείο (xls)

Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.







Ετήσιος Προϋπολογισμός 2011-2016, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία 2015-2016, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μητρώο Δεσμεύσεων, ψηφιακό αρχείο(xls)
Μηνιαία Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, ψηφιακό αρχείο(xls)
Κατάλογος Τμημάτων παιδικών σταθμών με τις δ/νσεις τους, ψηφιακό αρχείο (doc)
Κατάλογος ΚΑΠΗ με τις δ/νσεις τους, ψηφιακό αρχείο (doc)
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»



Ηλεκτρονικό Αρχείο αιτήσεων συμμέτοχής
Προγραμμάτων απο 2011 μέχρι 2016. (doc)
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Ηλεκτρονικό Αρχείο Ιωνικών γιορτών από 2012 μέχρι 2015 (doc)
Αρχείο εκδηλώσεων Πολιτιστικού Οργανισμού 2009-2016 (ελλιπές), ψηφιακό
αρχείο (doc)

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΠΔΔ
 Αποφάσεις των ΔΣ (2012-2016), ψηφιακό αρχείο (doc)
 Ετήσιοι οικονομικοί και διοικητικοί απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις παραχώρησης των χώρων των σχολείων για δραστηριότητες μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου, ψηφιακό αρχείο (doc)
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΠΔΔ
 Αποφάσεις των ΔΣ (2012-2016), ψηφιακό αρχείο (doc)
 Ετήσιοι οικονομικοί και διοικητικοί απολογισμοί, ψηφιακό αρχείο (doc)
 Αποφάσεις παραχώρησης των χώρων των σχολείων για δραστηριότητες μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου, ψηφιακό αρχείο (doc)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.





Προϋπολογισμός 2016, ψηφιακό αρχείο (pdf)
Μηνιαία στατιστικά στοιχεία 2016, ψηφιακό αρχείο (xls)
Μητρώο Δεσμεύσεων 3/2016, ψηφιακό αρχείο (xls)
Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1-2/2016, ψηφιακό αρχείο (xls)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2015-2016, ψηφιακό αρχείο (doc)
Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2014-2015, ψηφιακό αρχείο (doc)
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γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή
όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N. 3448/06.
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
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δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους
περιορισμούς που τίθενται στο άρθρου 3 του N. 3448/06, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 3 του Ν4305/14 και το άρθρο 7 Π.Δ. 28/15 και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, φυσικό και ψηφιακό αρχείο
Υπηρεσιακές μεταβολές, φυσικό και ψηφιακό αρχείο

2. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
 Αρχείο οικογενειακών μερίδων, φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
 Μητρώο Αρρένων, φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
 Ληξιαρχικά στοιχεία, (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
4.ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Αρχείο εισερχομένων / εξερχομένων, φυσικό αρχείο

1.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ








Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο. (Ιατρ. Απόρρητο,
προσωπ.Δεδομ.)
Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο. (φορολ. απόρρητο)
Αρχείο Μισθοδοτικών Καταστάσεων, φυσικό αρχείο. (φορολ. απόρρητο)
Αρχείο Εισερχομένων/Εξερχομένων, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο φορολογικών υποχρεώσεων, φυσικό αρχείο. (φορολ. απόρρητο)
Αρχείο Κατάρτισης Μισθοδοτικών Καταστάσεων, φυσικό αρχείο. (φορολ.
απόρρητο)
Βιβλίο Παράδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων, φυσικό αρχείο.

2.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



Αρχείο εισερχομένων- εξερχομένων εγγράφων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)
Αρχείο εγκρίσεων πρακτικών επιτροπών επίλυσης φορολογικών, φυσικό αρχείο
(φορολ.απόρρητο)
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Αρχείο φορολογικών διαφορών, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο φακέλων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο ενστάσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο φύλλων ελέγχου κοινοχρήστων χώρων και Διαφημίσεων, φυσικό αρχείο.
(φορολ.απόρρητο)
Αρχείο χρηματικών καταλόγων, , φυσικό αρχείο (εκτύπωση από ειδικό λογισμικό)
(φορολ.απόρρητο)
Αρχείο διαγραφών, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο αποφάσεων επιβολής προστίμων, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων, φυσικό αρχείο. (φορολ.
απόρρητο)
Αρχείο αποφάσεων Δημάρχου χρεώσεων, φυσικό αρχείο (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο αρχικών δηλώσεων ακινήτων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο δηλώσεων βεβαιώσεων διορθωτικών, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, ψηφιακό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο βεβαιωτικών οίκοθεν εισπράξεων, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο αυτοψιών , φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο ηλεκτρονικών στοιχείων παροχών Δ.Ε.Η. και άλλων παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας, ψηφιακό αρχείο. (στατιστικό απόρρητο)
Αρχείο Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών , φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο υποθέσεων απαλλαγής / μείωσης δημοτικών τελών, φυσικό αρχείο.
(φορολ.απόρρητο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Άδειες καταστημάτων: Τηρείται φάκελος για κάθε κατάστημα, ο οποίος περιέχει
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος συνοδευόμενη από σχέδια κατόψεις του καταστήματος, τυχόν άδεια μουσικής, τυχόν άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τυχόν δικόγραφα και
άλλα σχετικά με τυχόν παραβάσεις έγγραφα και σχετική αλληλογραφία με
συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, φυσικό αρχείο. (πνευματική ιδιοκτ.,
προσωπ.δεδομ., εμπορικο απόρρητο)



Περίπτερα: Τηρείται φάκελος για κάθε περίπτερο, ο οποίος περιέχει κάθε έγγραφο
σχετικό με το περίπτερο όπως απόφαση Νομάρχη, Δημάρχου ή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας για παραχώρηση του δικαιώματος του περιπτέρου στο δικαιούχο, παλαιά
απόφαση Νομάρχη ή απόφαση Δημάρχου για έγκριση εκμίσθωσης του
δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου ή διαπιστωτική πράξη Δημάρχου με
την οποία διαπιστώνεται η εκμίσθωση του περιπτέρου, αίτηση χρήσης
κοινοχρήστου χώρου από το Δήμο επ’ αμοιβή για το χώρο που καταλαμβάνει το
κουβούκλιο του περιπτέρου και τα πέριξ αυτού, τυχόν δικόγραφα από αντιδικίες
του παρελθόντος, τυχόν έγγραφα του ΓΛΚ περί λήψης εκ μέρους του δικαιούχου
πολεμικής σύνταξης από το κράτος και εν γένει όλο το ιστορικό του περιπτέρου,
φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.,ιατρικό απόρρητο, φορολ.απόρρητο)



Αρχείο ατομικών φακέλων επαγγελματιών κομμωτών, κουρέων, τεχνιτών
περιποίησης χεριών & ποδιών, φυσικό αρχείο. (επαγγελματικό απόρρητο)
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Αρχείο φακέλων ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο, στους οποίους εμπεριέχονται
συμβόλαια των ακινήτων, τοπογραφικά και λοιπά σχετικά έγγραφα, φυσικό αρχείο.
(προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο φακέλων ρυμοτομούμενων ακινήτων, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο φακέλων μισθώσεων ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος σε τρίτους, φυσικό
αρχείο (φορολ.απόρρητο)
Αρχείο φακέλων μισθώσεων ακινήτων που εκμισθώνει από τρίτους ο Δήμος για τη
στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο εισερχομένων εγγράφων γραφείου Δημοτικής Περιουσίας, φυσικό αρχείο.
(προσωπ.δεδομ.)

3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Αρχείο ατομικών ειδοποιήσεων οφειλετών, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και άρση δέσμευσης, φυσικό αρχείο.
(φορολ.απόρρητο)
 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλετών, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Βεβαιώσεις μη οφειλής - δημοτική ενημερότητα, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Ρυθμίσεις οφειλών, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Γραμμάτια είσπραξης, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Διπλότυπα είσπραξης, φυσικό αρχείο. (φορολ.απόρρητο)
 Απόδοση κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ, φυσικό αρχείο.
(προσωπ.δεδομ.)
 Βεβαιώσεις παρακρατήσεων φόρου και λοιπών κρατήσεων, φυσικό αρχείο.
(προσωπ.δεδομ.)
4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

5.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
 Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών - εκταφών, φυσικό αρχείο. (ιατρικό απόρρητο,
προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο φυλασσομένων οστών (κιβώτια) , φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο μαρμάρινων οστεοθηκών, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο παρατάσεων ανακομιδών, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο Ταφολογίων, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αλφαβητικό Ευρετήριο Τάφων ανά Ζώνη , φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο Οικογενειακών τάφων, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο νεκροθαλάμου – ψυγείου, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Βιβλίο νεκροψιών και διατομών, φυσικό αρχείο.
(ιατρικό απόρρητο,
προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο ταμειακής διαχείρισης, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
 Αρχείο
εισερχόμενης/εξερχόμενης
αλληλογραφίας,
φυσικό
αρχείο.
(προσωπ.δεδομ.)



Βιβλίο ανεγειρομένων τάφων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ.)
Βιβλίο επίβλεψης οικογενειακών τάφων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ.)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 Άδειες στάθμευσης
προσωπ.δεδομ.)

αναπηρικών

ΙΧ,

ψηφιακό

αρχείο

(ιατρικό

απορρητο,

2. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ




Αρχείο συνδέσεων αποχέτευσης, φυσικό αρχείο, ψηφιακό αρχείο (xls)
(προσωπ.δεδ.)
Πολυγωνικό αρχείο ιδιοκτησιών Δήμου Ν. Σμύρνης, το οποίο έχει προέλθει από την
Κτηματολόγιο Α.Ε. και περιέχουν τον κωδικό ΚΑΕΚ.2009, ψηφιακό αρχείο (shp)
(περιουσιακά δικαιώματα)
Αρχείο αιτήσεων αδειών εκσκαφής ΟΚΩ, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)

3.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Κατάλογος εγκαταλελειμμένων οχημάτων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)

3.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Αρχείο αποζημιώσεων, φυσικό αρχείο. (προσωπ.δεδομ.)
Αρχείο Μελετών, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ.)

Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
 Χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ)
 Φάκελοι προσωπικού, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ)
 Φάκελοι παιδιών, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ)
 Βιβλία συμβάντων, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδομ)

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»



Αρχείο Διαγωνισμών από 2015 μέχρι 2016, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)
Αρχείο Ενταλμάτων Πληρωμής και Δικαιολογητικών από 2009 μέχρι 2016, φυσικό
αρχείο (προσωπ.δεδ.)

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΠΔΔ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΠΔΔ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.



Αιτήσεις εγγραφής νηπίων 2015-2016, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)
Μητρώο φοιτούντων νηπίων 2013-2016, φυσικό αρχείο (προσωπ.δεδ.)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δεν αναφέρθηκαν σύνολα που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
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